Økonomielev søges til Boligorganisationen Tårnbyhuse
Boligorganisationen Tårnbyhuse søger en glad og energisk økonomielev med flair for
tal til tiltrædelse pr. 1. marts 2023.
Vi kan tilbyde
• En spændende og udfordrende uddannelse i en mindre boligorganisation, hvor
mødet med vores beboere er det centrale i alt hvad vi gør.
• Et uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø hvor humor i dagligdagen vægtes højt
• En bred indsigt i arbejdet i en politisk organisation og de opgaver der er forbundet
med drift og udlejning af almene boliger.
• En alsidig hverdag, hvor du vil få rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og
personligt.
Dine arbejdsopgaver
Du vil blive del af et engageret og fagligt stærkt økonomiteam, som p.t. består af en
økonomichef og en økonomi-assistent.
Teamet er et serviceorgan i huset og har dermed en stor berøringsflade med andre
kolleger og beboere. Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af opgaver, herunder
alle de klassiske økonomiopgaver i et bogholderi, som bl.a. inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreditorbogholderi, betaling og bogføring
Lejere, lejerkrav, huslejeopkrævning, aconto regnskaber
Finansbogholderi, kontering og bogføring af diverse bilag
Deltage i måneds-, kvartal- og årsafstemning
Deltage i udarbejdelse af budgetopfølgning/rapportering
Deltage i udarbejdelse af budgetter
Deltage i udarbejdelse af regnskaber
Diverse ad hoc-opgaver

Vi forventer, at du som person er klar til at lære en masse nyt og at du ser nye opgaver
som spændende udfordringer.
Vi lægger vægt på at du har følgende kvalifikationer:
• Er engageret og udadvendt.
• Er initiativrig og gerne tager ansvar.
• Ser udfordringer som en spændende mulighed for din personlige udvikling
• Nyder at møde andre mennesker og møder dem med smil og empati.
• Har en god talforståelse.
• Har evne til samarbejde i små og store teams.
Du kan søge elevstillingen
Hvis du har gennemført EUX eller HHX.
Har du en anden studentereksamen, skal den suppleres med et EUS på 5 uger.
Er du over 25 år, skal vi bede dig om at medsende din realkompetencevurderingsplan
(RKV).

Ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes efter overenskomst mellem Dansk Erhverv for medlemmer af BL og
HK. Arbejdstiden er 36,5 timer pr. uge inkl. frokost.
Interesseret?
Hvis du har mod på at blive elev i en spændende og udfordrende branche så send en
ansøgning afsted på mail til taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk, så vi har den senest fredag
den 18. november 2022. Vi forventer at afholde jobsamtaler i løbet af uge 48-49 2022.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Diana Jensen eller Lars
Henriksen på telefon 32 50 49 00 dagligt mellem kl. 09.00-10.00.
Kort om Boligorganisationen Tårnbyhuse
Boligorganisationen Tårnbyhuse er en almen boligorganisation beliggende i Tårnby og
Kastrup, og består i dag af 8 afdelinger med ca. 2.200 boliger, som er opført fra 1948 frem
til i dag. Tårnbyhuse er konstant forandring og arbejder løbende på at renovere
eksisterende bygningsmasser samt opføre nye boliger der passer til alle.
Pr. 1. januar 2023 fusioneres Tårnby Kastrup Boligselskabs tre afdelinger ind i
Boligorganisationen Tårnbyhuse, hvilket betyder, at der tilføres yderligere ca. 1.300
boliger.
På administrationskontoret beliggende centralt i Tårnby Kommune, sidder 20 drifts- og
administrative medarbejdere klar til at servicere beboere fra alle afdelinger - og det er her
du vil få din daglige gang.

